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§ 33

Pågående ärenden

Miljö- och byggnadsnämnden får vid sammanträdet muntlig information om pågående

ärenden.

Förvaltningschefen för miljö- och hyggnadskontoret informerar nämnden om

pågående ärenden.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Pernilla Danielsson (M). Rolf

Andersson (C), Kent Abrahamsson (MP) och Christine Bagger (OB).

Miljö-och byggnadsnämnden tackar rör informationen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 34

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschefen för miljö-och byggnadsförvaltningen ger aktuell information vid

sammanträdet med miljö-och byggnadsnämnden.

Förvaltningschefen informerar om förslag till ny tobakslag som är tänkt att träda ikraft 1

januari 2019 och om vad det kan innebära för förvaltningen.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M), Angelique Nyström (OB), Christine Bagger

(08) och Kent Abrahamsson (MP).

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

gnotera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 35

Ekonomisk uppföljning per 201 8-03-31- information

Miljö och byggnadsnämnden får vid sammanträdet information om det

ekonomiska läget inom förvaltningen.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Prognosen per helår visar på ett litet överskott totalt.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M), Angelique Nyström (OB), Christine Bagger

(OB), Klaus Jesse (S).

Ordröranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden tackar rör informationen och beslutar

att lägga ärendet till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 2018,MBNI47.400

Ändring av sammanträdesschema hösten 2018

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2017-10-11, § 92 godkänna upprättat förslag

till sammanträdesschema för 2018. En tjänsteskrivelse med förslag till ändringar finns

upprättad.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Christine Bagger (DB) och Pernilla

Danielsson (M).

Angelique Nyström (DB) yrkar att tiden för miljö- och byggnadsnämndens ordinarie

sammanträde den 4 september ändras från kl. 08:30 till kl. 13:15, g miljö- och

byggnadsnämndens ordinarie sammanträde den 1 november kl. 08:30 flyttas till den 6

november kl. 08:30, att tiden för miljö- och byggnadsnämndens ordinarie sammanträde

den 13december ändras från kl. 08:30 till kl. 10:00.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att tiden för miljö- och byggnadsnämndens ordinarie sammanträde den 4september

ändras från kl. 08:30 till kl. 13:15

fl miljö- och byggnadsnämndens ordinarie sammanträde den 1 november kl. 08:30

flyttas till den 6 november kl. 08:30

gtiden för miljö- och byggnadsnämndens ordinarie sammanträde den 13december

ändras från kl. 08:30 till kl. 10:00

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 37 2018.M8N136.037

Bygglovstaxa 2018

Nuvarande bygglovstaxa ärbeslutad 2011 och behov av ny taxa föreligger. En

tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (08), Pernilla Danielsson (M), Christine Bagger

(08).

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Pernilla Danielsson (OB) yrkar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad

Bygglovstaxa.

Sammanträdet ajourneras

SammantrUdet återupptas

Ordröranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i Bygglovstaxa

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

anta upprättad Bygglovstaxa

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

t6b
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§ 38

Budget 2019

Förvaltningen presenterar förslag till budget för år 2019 för miljö- och

byggnadsnämnden. Budgeten bereds av kommunstyrelsen rör att antas i

kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet skickas per mail.

Förvaltningschefen föredrar ärendet

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Christine Bagger (OB) och Pernilla

Danielsson (M).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 39

Delgivningar

Inga delgivningat föreligger till dagens sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 40

Övriga frågor

Christine Bagger (08) ställer fråga angående insändare i Fagersta Posten 2018-04-24

gällande tvätt av bilar.

Christine Bagger (08) ställer fråga om bensinmackar 1 Skinnskattebergs kommun.

Miljöinspektören svarar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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4 2018.MBNO25.230

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för

förskolan Solgården på fastighet Prästgården 1:61

Beskrivning av ärendet
2017-02-23 beslutades att beviljatillfälligt bygglov till och med 2018-12-30 för

uppställning av fyra sammansatta moduler på fastigheten Prästgården 1:61. Se ärende

2017.0097.230. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska modulerna rymma 20 barn i

åldern 3-5 år samt personal (3 st.).

Enligt detaljplanen är platsen avsedd för park- eller planteringsändamål.

Åtgärden ansågs vara av begränsad omfattning och nödvändig för att området skulle

kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, avvikelsen ansågs även förenlig med

planens syfte.

Ett interimistiskt slutbesked utfärdades 2017-04-24 för ärende 2017.0097.230. För ett

slutgiltigt slutbesked ska energi- och radonmätning genomföras och kopia på

mätningarna lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden senast 2019-04-24.

Det befintliga lovet löper till 2018-12-30.

Denna ansökan, inlämnad av Skinnskattebergs kommun, sektor barn och utbildning,

gäller förlängning av det befintliga lovet med 3 år, fram till 2021-12-31.

Motiveringen till förlängningen som den sökande anger Ur att barngwppema inom

förskolan i tätorten kommer att vara på samma nivåer som i dagsläget. Därmed kvarstår

behovet av modulema för att säkerställa förskoleplats utifrån närhetsprincipen. Se

bilaga.
Muntligt har sökanden förklarat att barngruppema kommer att minska inom tre år och

därför kommer modulema därefter inte att behövas.

Ärendet har remitterats till sektorn för teknik och service som inte har något att erinra.

Planförhållanden
Fastigheten ligger inom detaljplan 19-SKI-969, fastställd 1980-02-15. Enligt planen är

platsen som ansökan avser beslutad att användas för park- eller planteringsändamål.

Lagstiftningl Underlag till beslut

Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 PBL.

Enligt 9 kap. 33 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges om den sökta åtgärden

uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar i 30- 32a § PBL om åtgärden

avses pågå under en begränsad tid.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 4! forts.

Bygglov får enligt 9 kap. 31 b § PBL ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan

om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden är av begränsad

omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt

sätt.

Enligt 9 kap. 25 PBL ska grannar beredas möjlighet att yttra sig om ansökan avser en

åtgärd som strider från detaljplanen. Utskicket gjordes 2018-02-13. Åtgärden har även

anslagits på kommunens digitala anslagstavla 2018-02-20. Någon erinran har ännu inte

inkommit. Tid har getts till 2018-03-15.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Kent Abrahamsson (MP), Christine Bagger (OB), Rolf Andersson (C).

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

förlängning av tidsbegränsatbygglov till och med 2021-12-31 beviljas enligt 9 kap.

33 § PBL för uppställning av fyra sammansatta moduler på fastigheten Prästgården 1:61

med stöd av 9 kap. 31 b § PBL eftersom avvikelsen är förenlig med planens syfte och

åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas

på ett ändamålsenligt sätt.

Skäl rör beslut
Förlängning av tidsbegränsat bygglov får ges med max 5 år i taget. Den sammanlagda

tiden får dock inte överstiga 15 år.

Enligt 9 kap. 33 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges om den sökta åtgärden uppfyller

någon eller några men inte alla förutsättningar i 30- 32a § PBL om åtgärden avses pågå

under en begränsad tid.

Bygglov får enligt 9 kap. 31b § PBL ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan

om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden är av begränsad

omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt

sätt.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§41 forts.

Upplysningar
Energi- och mdonmätning ska genomföras och kopia på miltningarna ska lämnas in till

miljö- och byggnadsnämnden senast 2019-04-24 för ett slutgiltigt slutbesked.

Senast den 2021-12-31 ska verksamheten ha upphört och marken ska vara återställd till

ursprungligt skick.

Avgift
7347 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

9nt
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§ 42 2018.MBNO55.220

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av

klubbhus på 300 m2 på Amthyttan 4:57

Beskrivning av ärendet
Skinnskattebergs SK ansöker om förhandsbesked för klubbhus på 300 m2 på fastigheten

Amthyttan 4:57. På fastigheten finns fotbollsplan, läktare, befintligt klubbhus och

ytterligare några mindre byggnader.

Den nya byggnaden ska ersätta befintligt klubbhus på ungefär samma plats. Byggnaden

avses användas som omklädningsrum, domarrum, kiosk, konferensmm och förråd.

Då platsen redan är bebyggd skulle bygglov kunnat sökas. Sökanden är medveten om

detta men har valt att ansöka om förhandsbesked istället rör bygglov eftersom det krävs

färre handlingar.

Planförhållanden
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Lagstiftning) Underlag till beslut

Enligt 9 kap. 2 PBL krävs bygglov.

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan,

om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och

platsen är lämplig för ändamålet.

Enligt 9 kap. 25 PBL ska grannar beredas möjlighet att yttra sig om ansökan avser en

åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i

områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Utskicket gjordes 2018-03-22, sista dag för yttrande är 2018-04-22. Någon erinran har

inte inkommit ännu.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

Någon erinran har inte inkommit.

1 ärendet yttrar sig Christine Bagger (DB).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 42 forts.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

411 positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av klubbhus om ca 300 m2

på Ämthyttan 4:57

gj byggnadens exakta lokalisering bestäms i bygglovet

Skäl för beslut
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med

detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter

planläggning och platsen är lämplig för ändamålet.

Upplysningar
Villkor för att förhandsbesked ska gälla vid ansökan om bygglov är att

slutbesked för rivning av befintligt klubbhus är utfärdat.

Förhandsbesked upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte söks inom två år

från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 18 § PBL.

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Avgift
5 276 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 43 20l8.MBNO44.231

Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av

enbostadshus på fastigheten Västanhed 1:104

Beskrivning av ärendet
Sökanden önskar bygga ett bostadshus för permanentboende på 110 m2 på fastigheten

Västanhed 1:104. Den sökta åtgärden överskriver gällande byggrätt med 10 ni2. Aven

takvinkeln på 22° är flackare än vad planen tillåter men avvikelser på liknande tak har

tillåtits tidigare.

2009 beviljades fastigheten Västanhed 1:161 bygglov för tillbyggnad av bostadshus till

119,5 m2.
2009 beviljades fastigheten Västanhed 1:141 bygglov för nybyggnad av fritidshus på

117 ni2.

2016 beviljades fastigheten Västanhed 1:17 bygglov för nybyggnad av bostadshus på

112 m2.
2017 beviljades fastigheten Västanhed 1: 105 bygglov för nybyggnad av bostadshus på

105 m2.
2017 beviljades fastigheten Västanhed 1:127 bygglov för nybyggnad av fritidshus på

103 m2. taklutning 6° på uterum.

Byggytor är beräknade utan takutsprång.

Skälet till besluten var att avvikelsen bedömdes vara liten och förenlig med planens

syfte.

Planrörhållanden
Fastigheten ligger inom detaljplan Västanhed akt 19-HED-379. Enligt planen får en

huvudbyggnad om högst 100 ni2 uppföras och tillåten taklutning är 27-30°.

Lagstiftning! Underlag till beslut

Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 PBL.

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges om åtgärden innebär en mindre avvikelse från

detaljplanen men avvikelsen har beviljats vid en tidigare bygglovsprövning. Enligt 9

kap. 3 Id § PBL ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som sökts och

de som tidigare har godtagits.

Enligt 9 kap. 25 § PBL ska grannar beredas möjlighet att yttra sig om ansökan avser en

åtgärd som strider från detaljplanen.

Utskicket gjordes 2018-02-22, någon erinran har inte inkommit. Sista dag för

synpunkter var 2018-03-15.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 43 forts.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

Pernilla Danielsson (M) yrkar bygglov beviljas enligt 9 kap. 2 PBL för nybyggnad

av enbost:Jshus på 110 m2 på fastigheten Västanhed 1:104 med stöd av 9 kap. 30 §

PBL och 9 kap. 31 d § PBL eftersom avvikelsen godtagits vid tidigare

bygglo vsprövn ing.

att som kontrollansvarig godkänna Heikki Salmijärvi, Cert. nr. 6200.

Christine Bagger (OH) och Kent Abrahamsson (MP) yrkar bifall till Pernillas Danielssons

(M) förslag.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

gghygglov beviljas enligt 9 kap. 2 § PBL för nybyggnad av enbostadshus på 110 m2 på

fastigheten Västanhed 1:104 med stöd av 9 kap. 30 § PBL och 9 kap. 31 d § PBL

eftersom avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning.

att som kontrollansvadg godkänna Heikki Salmijärvi, Cert. nr. 6200.

Skäl för beslut
Enligt PBL 9 kap. 31 b § framgår att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från

detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.

Enligt PBL 9 kap. 31 d § framgår att bygglov får ges om avvikelsen tidigare har

godtagits.
Skälet till beslut är att avvikelserna bedöms vara små och förenliga med planens syfte.

Upplysningar
Konstruktionen ska hålla för i området rådande snölaster.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem

år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Byggnadsarbetena får enligt lO kap. 3 PBL inte startas innan startbesked meddelats.

Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,

kontroller m.m. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och

kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,

t.ex. entreprenör.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 43 forts.

Byggnaden får enli lO kap. 4* PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdaLs.

Det innebär exempelvis att byggnadsverket inte får möbleras, användas som förråd eller

liknande innan slutbesked är utfärdat.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och

byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
13033 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer fråga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Angelique

Nyström (OR) är jävig.
Ordföranden ställer fråga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Angelique

Nyström (OR) inte ärjäi ig.
Ordföranden finner att miUi-och byggnadsnämnden inte anser att Angelique

Nyström (OR) ärjävig.

Ordföranden ställer fi åga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Kent

Abrahamsson (MP) är jävig.
Ordföranden ställer fråga om miljö-och byggnadsnämnden anser att Kent

Abrahamsson (MP) inte är jävig.
Ordföranden finner att miljö-och byggnadsnämnden inte anser att Kent

Abrahamsson (MP) är jävig.

§ 44 2018.MBNO94.231

Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad av “Orangeriet”

på Karmansbo Herrgård, Karmansbo 1:50

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägare till Karmansbo 1:50 ansöker om bygglov för tillbyggnad av

“Orangeriet”. Atgärdens syfte är enligt sökanden att isolera och förbättra funktionen på

byggnaden. Byggnaden kommer efter tillbyggnaden att användas som bostad till

sökande. För närvarande används byggnaden som permanent bostad för en anställd,

inflytt var april 2017. Enligt sökanden användes byggnaden tidigare som

trädgårdsmästarbostad. Därav följer att åtgärden inte kan klassas som väsentligt ändrad

användning. Bygglov krävs därför enbart för tillbyggnaden.

av byggnaden

15 m2, därutöver 0,8 m takutsprång
ändring av fönsterstorlek och ny

Ytterväggar är klädda med gul stående slät panel.

Ytterväggar ska även efter åtgärden vara klädda med likadan paneltyp och kulör som

tidigare.

Karmansbo Herrgård, en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö

Karmansbo Herrgård och dess byggnader, däribland “Orangeriet” är upptagna i

Skinnskattebergs kulturminnesvårdsprogram från 1982. Troligen är byggnaden

uppförd under 1800-talets första hälft. Karmansbo är det enda bruket i kommunen

Åtgärden innebär
• höjning av taket med lm på övre planet

• ny likadan yttertrappa som flyttas fram

• inbyggnad av entréterrass till ny hall ca
längs med hela nya entrterrassen, samt
placering av entrédörr

• höjning av tak vid befintlig entrétenass, och ändring av taklutning över

utrymmet ovan gamla pannwmmet (bakom entréterrass).
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§ 44 forts.

där alla de i en bmksmiljö ingående delarna finns kvar: Herrgård, ladugärd,

arbetarbostäder, smedja, valsverk och bmkskontor.

Planförhållanden
Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför så kallad samlad bebyggelse.

1 översiktsplanen för Skinnskattebergs kommun, antagen 20 14-09-08, rekommenderas

att Karmansbo som kulturmiljö bevaras. Vid eventuella förändringar är bestämmelserna

PBL 2 kap 6 § 3:st tillämpliga.

Lagstiftning/ Underlag till beslut
Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 § PBL.

Karmansbo bruk är utpekat riksintresse för kulturmiljö, MB 3kap 6 §.
1 Skinnskattebergs kommuns kulturminnesvårdsprogram, 1982-12-17, sägs att

bruksmiljöerna utmed Hedströmmen är viktiga att bevara. “Där märks särskilt

Karmansbo som har kvar alla ingående delar i ett bnjkssamhälle.”

1 Kulturhistorisk byggnadsinventedng i Skinnskattebergs kommun, gjord av

Västmanlands läns museum 1980 konstateras att “miljön samt dej denna ingående

byggnaderna har stort kulturhistoriskt värde”.

Enligt 8 kap. 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk,

miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan

om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och

uppfyller kraven vad gäller utformning och tekniska egenskaper.

Ärendet är remitterat Länsmuseet med sista dag för yttrande 21 april 201$.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

Nämnden delges yttrande från Länsmuseet som inkom förvaltningen 2018-04-20, samt

sökandens bemötande av yttrandet inkom byggnadsinspektören 2018-04-24.

1 ärendet yttrar sig Kent Abrahamsson (MP), Pernilla Danielsson (M) och Christine

Bagger (OB).

Förvaltningschefen yttrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

tc
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§ 44 forts.

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Pernilla Danielsson (M) yrkar att bifalla den del av ansökan som gäller takhöjning på den

äldre delen av byggnaden.

Pernilla Danielsson (M) yrkar att avslå inbyggnad av befintlig terrass i enlighet med

Liinsmuseers yttrande.

Christine Bagger (OB) yrkar g ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt

handlUggning.

Kent Abrahamsson (MP) yrkar bifall till Pernilla Danielssons (M) yrkande gbifalla den

del av ansökan som gäller takhöjning på den äldre delen av byggnaden

Kent Abrahamsson (MP) yrkar bifall till Pernilla Danielssons (M) yrkande att avslå

inbyggnad av befintlig terrass i enlighet med Länsmuseets yttrande.

En allmän diskussion sker.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras till

förvaltningen rör fortsatt handläggning och finner att ärendet ska åtcrremitteras till

förvaltningen rör fortsatt handläggning.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning

att utföra ett platsbesök i samband med nämndens ordinarie sammanträde i maj

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 45

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo aU gå till

beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2018-04-26.

§ 45.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fl
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Ärendelista 2018-03-08 - 2018-04-18 Sida 1

Urval ÅfgArdstypt DELO, Avdclnin = MUN

Ulskrlven av: crA, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrchcn

Dladenr flawm 1/1J/T Sm(rJttgWod Stztus ln,(n,

Arcndetyp IIundIggare Beslutsd,lum

Namn
Ärendcmening / Rubrik

ArkivpIala

Sökhegrcpp

handling
20(7-0798-12 2018-03-09 Ii 1’

233 MiA DELa

Vattenfall Eldistnibulion AB
Ansökan om bygglov, Nalsblion

Lov och stanbcskcd

Övre Uggeifors 1:3

handling
2017-087014 2018-03-09 U 1’

233 MiA delb

Vattenfall Eldistråbulion
Ansökan ombyggiov, ombyggnation av cml:

1_av och staribesked
YrneUggeifars 1:11

handling
2017-0872-IS 2018-03-09 0 P

233 MiA delb

Vannirall tldislribulion
Ansökan ombygglov, onibyggnation av einar

Lov och stadbcskcd
YltztUggtlfots 1:11

Iii ndllng
2017-0174-9 2018-03.09 0 1’

233 MIA delb

Vnctaafafl Eldislribu!ion
Ansökan om byggiov, amhyggnation av dM1

1_av och stanbcskcd
Övrcuggetfors 1:3

(handling
2018-MBNO7G-2 2018-03-09 0 P

407 DO DELa

Johansson Eivor
Annula&ansåkan cm insiahlation av vamicpump

FORELAGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMAH

Slflhlbcrgri 1:6

handling
2018-MBNO77-2 2018-0349 0 1’

407 DO DELfi

Johansson Eivor
Anmflia&ansökan om inslallalion av varmepump

FÖREUGGANDE OM FÖRSIKTIGHErSMAU

Slöllbergel 1:12

ha ndhing
2017-0797-7 2018-03-12 0

233 MiA DELB

Vattenfall Eldistrubution AB
Ansökan om bygglov, Natsiation

Lov och slanbcsked



Riddarh1Ian 1.119

Iii odling
20l8-MBN063-5 2018-03-12 U A
236 MiA drlb
Palaik Hjulsirom
Rintingsanmalan
Slulbesked
Spaboda 1:19

Iland ung
2018-MBNOO34 2018-03-13 Ii 1’
444 Bl DELB
TS AkupunkIdjur
Anmalan om all driva lokal ftr akupunkiurbchandlingor
Beslut ein alt driva lokal tbv nkupunklurbchandlingar
Riddarhyllan 1:138

Iland ung
2013-0637-IS 2018-03-1.1 Ii A
234 MIA delb
Zdanowski Kamil
Bygglov- Nybyggnad frilidshus
Sluibesked
Vaslanhed 1:126

lkndIin
2011-1419—1 20l-0J-I4 U A
231 NUA dclb
Zdanowski Kamil
Anmatan eldsiadrökkannl
Slulbcsked
Vöslanhed 1:136

Ilandllng
2017-1465.9 201K-03-14 U 1’
231 KIlA drlb
Maina Falck Karin
Arnökan om nybyggnad
Sbrlbcskcd
Hålsbo 1:33

handling
2018-MBNO83-2 2018-03-13 U 1’
450 DO DELD
Relairra AB
Ansökan om uppcblll 1 hamining
Tillsl&td ftr uppchlI 1 hamlning
Gunnilboby3 Il

Il. ndling
2017-0871-II 2018-03-15 U P
233 MIA delb
VancnfaIl Eldisiribulian
Ansökan ombygglov ombygniian av clnat
Lov och sianbeskcd
SlalIbcrgcl 1.7

handling
2017-1407-3 2018-03-15 U P
231 MIA dclb
Lignell Ulrika
Ansokan eldsla&rökkanal
Slulbesked
Vanerskoga 4536

46
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Urval: Aignrdsiyp - DELD, Avdelning - MHN

lUndlIng
2018-MBNO9S-3 2018-03-20 Ii P

231 MJA deib

Backlund Asa
Anmalan Eldsiad/Rokkanal

sbslbesked
Godkana 1:1 IS

H.ndllng
2018-M0N092-2 2018-03-21 Ii 1’

231 MiA deib

Slaitin Manin
AnmMan EtdsladjRokk-nnal

Siaribesked
Gadkarra 1:116

II. ndllng
2018-MDNOS9-2 2018-03-22 U P

407 lEM DELB

tIagbcr Levin Gonn Ditle

AnmalaWansøkan Om in;lallalion av Vannepump

rÖRELÅGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅTt

Akademiskogen 1:)

IlandIln
20I8-MRNIOI-2 2018-03-22 0 8’

231 MIA deib

Aulin Nadja
AnmMan EldstadjRökkanal

Stanbcskcd
Valltiskagn 4311

)Iaiidllng
2018-MBNIO2-3 2018-03-22 8’

23! MIA delb

Lundgren Arne
Anmalan tldstadlRokkanal

Vanerskogn 4: 138

JtndIIng
2018-M0N057-4 2018-03-26 il 8’

423 DO DELD

Fridberg Inga-Lill -

Ansokmilanmalan c’I”r’N
0)2 C—..

Dunmora 2:9 flU S’W¼t “

Ilandlbig
2017-1464-8 2018-03-28 ii A

236 MIA deib

Malna Falck Karin

Ansokan om rivningslov

Slutbeskcd
Hålsbo 133

handling
2018-Mf3NO474 2018-03-28 0 A

231 MIA dehb

Stålnacke Johan
Anmalan Eldstad/rotkanal

Slutbked
Gunnilboby 3:10
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Una!: Åtgardstyp = DELD. Avdelning MUN

Tia ndilng
2018-MDNO6R-5 2018-04-04 U A

231 ?tJA deib

IIcllqvisI Ronald
Anmllan Eldsiad/rM±snal
Sluthesked
SoIm)Tn 1:23

Handling
20l8-M8N056-5 2018-04-10 Ii A

231 MiA &Ib

Larsson Jonas
Anmalan cldsia&rokkanal
SluLb&cd
Ungvikcn 5:2

handling
201fi-MBNIO5-5 2015-01-IS U fl

424 DO DELU

Malm Maria
AnsökaWanmälan inrättande av avloppsanordning

TilIslånd r inrallande av avloppsanordning

Flohaimnar 1:6

handlIng
2018-MBNIJ7-2 2018-03-18 U fl

424 DO DELU

Davidsson 7IiLacl
Ansck,Wa,unhlan inratiande av avloppsanordning

Tillstånd br inraitandc av avloppsanordning

Vastnn&d 1:127

handling
2018-MBNI4O.2 2018-04-18 U fl

421 DO DELfi

Dahlin Gunilla
Ansoka&nnmfllan avioppsanordning

Tilislånd fbranlaggnndc av avloppsanordning

Donmon2:4

28 handlingar uLstiivaa

ct
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